
 
 

 
 
 
 
 

Stockholm Beginners Trophy för E-klass,   
Stockholm Basic Challenge för D&C-klass  

samt Stockholm Stars Cup B&A-klass lördagen den 4 sept. 
 

Regler för videofilmen! 
 

 

Senast den 22 aug skickas alla bidrag  in genom tjänsten 
wetransfer.com 

där mottagarens mailadress anges till slt@danstv.se 
 

Frågor kring överföringstjänsten kan ställas till tävlingsledaren 
anders.thorngren@gmail.com         Tel nr  070 622 50 84 

 

 

➢ Videon ska vara i liggande format. Stående format diskvalificeras. 

➢ Det går bra att filma med mobilkamera eller videokamera. 

➢ Upplösning på videon ska vara 720p men helst 1080p. 

➢ Max 300 MB storlek på videofilmen och i mp4 eller mov-format. 

➢ Filmandet ska ske från en fast position.  

a. Kameran kan från den fasta positionen följa dansaren/paret eller duon i 

dess förflyttningar. 

b. Däremot är inga in- eller utzoomningar tillåtna. 

➢ Inga ljuseffekter. Enbart lokalens normala belysning med vitt ljus från taket. 

➢ Diskret bakgrund utan reklam, klubblogga etc. 

➢ Filmen ska vara i en tagning, ingen redigering av videon förutom ev. 

konvertering till mp4 eller mov format. 

➢ Endast en dansare/par/duo per film och dans 

➢ Hela dansaren/paret/duon och alla rörelser och förflyttningar ska gå att se 

under hela dansen i videon. Det gäller också fötter, händer osv 

➢ Dansaren/paret/duon ska dansa på en yta som är max 15 m bred och 10 m 

djup. 

➢ Dansaren/paret/duon måste använda sig av den utvalda låten som bifogas för 

respektive åldersklass. 

➢ Videofilmen döps innan den skickas in med startnummer, den tävling filmen 

avser, dansens namn ex jive samt dansarens/parets/duons namn. 
Exempel: 401, Stockholm Stars Cup, Jive, Per Persson/Anna Persson  

➢ Startlistan med nummer hittar du på dans.se senast den 15 aug. 
 

Frågor om filmningen mailas till slt@danstv.se 

 
Arrangörer: 
VOSLT i samarbete med DansTV 
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Instruktioner för nedladdning av musik! 
 

Tävlingsledaren kommer skicka ut ett mejl till föreningen så snart som möjligt. I mejlet 

kommer det att finnas en länk till en tjänst på internet där musiken kan laddas ner. 

Länken är giltig i 1 vecka så vänta inte för länge med att ladda hem musiken.  

 
Så här kan det se ut när du fått mejlet.  

Exemplet visar hur det såg ut inför den tävling som går av stapeln den 1 maj. 

 
 

Filen som finns att ladda ner är komprimerad och innehåller alla låtarna till respekive 

tävling, det är alltså totalt 3 st filer att ladda ner om klubben har tävlande i alla 3 

tävlingarna. När du laddat ner en fil måste låtarna extraheras och sparas på datorn. 

Vanligtvis görs det genom att högerklicka på den nedladdade filen, välja alternativet 

"Extrahera alla" och välja en lämplig plats på datorn att spara låtarna på. 

 

Observera att det inte är tillåtet att ändra tempot på musiken, exempelvis 

genom att ”pitcha” musiken. Om tävlingsledningen upptäcker att musikens tempo 

på något sätt har ändrats riskerar tävlingsbidraget att diskvalificeras. 

 

Var noga med att välja rätt låt vid filmningen. 

 

Om det uppstår problem med nedladdning av musiken, kontakta mig på 

anders.thorngren@gmail.com eller på telefon 070 622 50 84 

 

Lycka till ! 


